Bager
Fokusord og -emner
Bager: Hvad laver en bager? Går I nogle gange til bageren? Hvad kan I selv lide at spise hos bageren?
Slags: Hvor mange slags brød kender I, der hedder noget med brød? (knækbrød, rugbrød, franskbrød, wienerbrød).
Hvor mange slags kager kender I, der hedder noget med kage? (lagkage, småkage, Kaj-kage).
Tærte: Hvad er en tærte? Har I prøvet at smage en tærte? Hvilken slags frugt kan der være i en tærte?
Padde: Hvad er en padde? Kender I nogen, der har skildpadder derhjemme? Har I hørt om forloren skildpadde? Eller om chokolade-skildpadder? Eller havskildpadder?
Fejl: Hvad er en fejl? Tror I, bageren nogle gange laver fejl? (bagerdrengen i Klatremus og de andre dyr i Hakkebakkeskoven
gjorde, da han kom et kilo peber i peberkagedejen i stedet for en skefuld).
Nybagt: Beskriv duften af nybagt brød. Hvor har I oplevet den? Har I selv prøvet at bage?
Plager: Hvad er en plage? Plager I nogle gange selv om noget? Om hvad? Får I det så?

Synonymer
Hos (henne ved), den slags (sådan nogle), en fejl (forkert), en masse (mange), plager (tigger)

Antonymer
Små (store), med (uden), får (tager)

Rimord
Udlydsord
Kan I finde ord, der rimer på:
Dyr (fyr, styr, by’r, tyr, gryr, sky’r)
Bager (hager, kager, sager, flager, smager, klager, plager)
Fugle (ugle, kugle, hule, bule, smule, skjule)
Slange (lange, mange, gange, fange, stange, klange)

Forlydsord
Lyt efter, og find de ord i teksten, der starter med for eksempel lyden ka…
Hvilke to ud af de tre ord starter med samme to bogstaver:
Kager, kylling, katte
Snegle, snobrød, slanger

Skriftsprogsaktivitet
•
•
•

A’et er som en høj, spids lagkage. Sætter man et bær på toppen, bliver det til et Å. Prøv også at farvelægge kagen.
Tegn og farv en masse småkager og klip dem ud – lim alle kagerne sammen til et kæmpe K på et stykke karton.
Skriv emneordet på et ordkort. Sammenlign bogstaver og bogstavlyde med bogstaverne på børnenes navnekort.

Relaterede ord og sproglige vendinger
Morgenbrød, rundstykker, rugbrød, franskbrød, kager, dufter, kagemand, lagkage, mad, sulten, sukker, sødt, fødselsdag, gæster,
fest, boller med smør, ”han er et ordentligt brød”, ”man skal ikke slå større brød op, end man kan bage”.

Snakkepakker

